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REGULAMIN PROMOCJI „PAKIET OPEN” 

 

1. Niniejszy regulamin (dalej: "Regulamin") określa warunki promocji „PAKIET OPEN” (dalej: "Promocja") 

oferowanej przez Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie przy Placu Europejskim 2 (00-844 

Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez 

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS: 0000370919, posiadającą numer NIP: 8361676510 oraz numer REGON: 

750721670, kapitał zakładowy: 2.859.142,00 zł, w pełni opłacony, prowadzącą działalność w zakresie 

świadczenia usług fitness w ramach Benefit Systems S.A. Oddział Fitness w Warszawie przy Placu 

Europejskim 3 (00-844 Warszawa), NIP: 8361676510, w tym w ramach sieci fitness klubów 

prowadzonych pod marką Fitness Academy (dalej „Fitness Academy”). 

2. W ramach Promocji, każda osoba spełniająca warunki wskazane w pkt 6 poniżej, może dokonać zakupu 

PAKIETU OPEN (dalej jako „PAKIET OPEN”). PAKIET OPEN to umowa o świadczenie usług zawierana na 

czas nieokreślony, w ramach której Fitness Academy świadczy na rzecz Członka Klubu następujące 

usługi: 

a) Karnet OPEN uprawniający do korzystania z dostępnej w Klubie siłowni, basenów (dotyczy 

wyłącznie wybranych Klubów, w których dostępny jest basen) oraz zajęć grupowych w pełnych 

godzinach otwarcia Klubu; karnet OPEN jest karnetem ze wskazaniem Klubu Macierzystego; 

b) Dostęp do platformy www.yes2move.com w zakresie pakietu Yes2Move Premium. 

3. PAKIET OPEN jest umową na czas nieokreślony. 

4. Każda  ze  stron  ma  prawo  rozwiązania  umowy na PAKIET OPEN z  zachowaniem  miesięcznego  

okresu  wypowiedzenia,  ze  skutkiem  na  koniec  okresu rozliczeniowego. 

5. Okres rozliczeniowy, z zastrzeżeniem pkt 9 poniżej, równy jest miesiącowi kalendarzowemu. 

6. Z PAKIETU OPEN skorzystać mogą wyłącznie osoby fizyczne posiadające stałe miejsce zamieszkania lub 

zwykłe miejsce pobytu na terytorium Polski, które ukończyły 18 rok życia i mają pełną zdolność do 

czynności prawnych.  

7. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie dostępu do platformy 

www.yes2move.com zostaje zawarta w momencie dokonania zakupu PAKIETU OPEN (tj. poprzez 

wypełnienie formularza online na stronie internetowej za pośrednictwem serwisu www.fitness-

academy.com.pl lub bezpośrednio w Klubie Fitness Academy, oraz dokonanie płatności za pierwszy 

okres rozliczeniowy). 

8. PAKIET OPEN dostępny jest w cenie 139 zł za okres rozliczeniowy, tj. 108 zł za Karnet OPEN i 31 zł za 

dostęp do platformy www.yes2move.com. 

9. W przypadku, gdy pierwszy okres rozliczeniowy PAKIETU OPEN jest krótszy niż miesiąc, pobierana 

opłata jest proporcjonalna do liczby dni obowiązywania Pakietu w danym miesiącu kalendarzowym.  

10. Płatność za PAKIET OPEN odbywa się z góry za każdy okres rozliczeniowy i realizowana jest przez 

system płatności cyklicznych Espago.  

11. W ramach PAKIETU OPEN Fitness Academy umożliwia jednokrotne skorzystanie z programu pod 

nazwą "Gwarancja Satysfakcji". 

http://www.fitness-academy.com.pl/
http://www.fitness-academy.com.pl/
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12. Gwarancja  Satysfakcji  uprawnia  do  swobodnego  rozwiązania  (bez  zachowania  okresu 

wypowiedzenia) przez Członka Klubu umowy na PAKIET OPEN w przypadku, gdy usługi te nie spełnią 

jego oczekiwań. 

13. Gwarancja Satysfakcji przeznaczona jest wyłącznie dla nowych Członków Klubu, tj. dla których Karnet 

OPEN jest pierwszym Karnetem do Klubów sieci Fitness Academy. 

14. Oświadczenie o rezygnacji z PAKIETU OPEN w ramach Gwarancji Satysfakcji może być złożone w 

terminie do 7 dni od daty aktywacji tego Pakietu. 

15. Członkowi Klubu, który rezygnuje z PAKIETU OPEN w ramach Gwarancji Satysfakcji, zwracana jest 

uiszczona przez niego opłata za pierwszy okres rozliczeniowy, na podstawie dołączonego do 

oświadczenia o rezygnacji dowodu jej poniesienia (np. paragon/faktura). 

16. Rozwiązanie lub odstąpienie od umowy na PAKIET OPEN w zakresie Karnetu OPEN umożliwiającego 

dostęp do Klubów Fitness Academy lub w zakresie dostępu do platformy www.yes2move.com jest 

równoznaczne z rozwiązaniem lub odstąpieniem od całej umowy na PAKIET OPEN. 

17. W ramach PAKIETU OPEN Fitness Academy umożliwia skorzystanie z opcji zawieszenia Karnetu OPEN: 

a. z dowolnej przyczyny, raz w roku na czas jednego okresu rozliczeniowego;  

b. na podstawie zwolnienia lekarskiego lub innego dokumentu potwierdzającego niemożność 

korzystania z usług Klubu, na okres wskazany w tym dokumencie, jednak nie dłuższy niż 3 

miesiące. 

18. Zawieszenie Karnetu OPEN nie jest równoznaczne z zawieszeniem uprawnienia dostępu do platformy 

www.yes2move.com. 

19. Dostęp do platformy www.yes2move.com odbywa się za pośrednictwem strony internetowej 

https://www.yes2move.com i wymaga zarejestrowania się Członka Klubu na platformie oraz 

zaakceptowania Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu 

internetowego https://www.yes2move.com. Dane niezbędne do zalogowania do platformy 

www.yes2move.com Członek Klubu otrzyma na adres e-mail wskazany przez niego w Deklaracji 

Członkowskiej. 

20. Promocja może się łączyć się z promocją „-20% taniej online!” oferowaną przez Fitness Academy. 

21. Promocja obowiązuje od dnia 14 września 2020 r. do odwołania. 

22. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem odpowiednie zastosowanie znajdują 

postanowienia Ogólnych Warunków Umowy sieci fitness Fitness Academy oraz Regulamin sieci fitness 

Fitness Academy dostępne w recepcji Klubów Fitness Academy oraz na www.fitness-academy.com.pl, 

a także, w zakresie usługi dostępu do platformy yes2move, postanowienia Regulaminu świadczenia 

usług drogą elektroniczną www.yes2move.com. 

 


